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Címlapon
 Volt a családodban zenész
vagy énekes, esetleg színész?

Veréb
Tomi
4

A nagymamámon kívül, aki a
Magyar Rádió gyerekkórusában
énekelt, nincs senki a felmenőim
között, aki a művészetek felé irányított volna. Nagy meglepetés volt a családomnak, amikor
öt-hat évesen elkezdtem Zámbó
Jimmyt, Stevie Wondert és Michael Jacksont énekelgetni. Később népdalversenyekre jártam, s
a klasszikusokat is szerettem. De
kedvelem a magyar popzenét is,
Caramelt, Rúzsa Magdit. Sokat jelentett, hogy az első tehetségkutató indulásakor már tízéves voltam,
hatott rám a zenei kultúra, és a
műsorokból számomra ismeretlen
előadók dalait ismerhettem meg. A
szüleim örültek, hogy én ezt en�nyire szeretem csinálni, hiszen az
ő foglalkozásuk egyáltalán nem
volt a zenéhez köthető. Szerették hallgatni, ahogy énekelek, de
nyilván elfogultak voltak. Aztán
a biztatásukra zongorázni kezdtem, szolfézsra jártam, később pedig beindultak a népdalversenyek.

 A gyerekek vagy imádják
a szolfézst, vagy menekülnek
előle. Neked bejött?

Nagyon jó tanáraim voltak, a
zongoratanárnőmet imádtam, és
a szolfézstanárnő is nagyon kedves volt, szóval sosem utáltam bejárni az órákra. Ráadásul az eleje
még nagyon egyszerű, mint az első
osztályos matek: akkor még mindenkinek tetszik, később lesz nehéz. Hasznát is vettem ezeknek az
óráknak, amikor elkezdtem énekversenyekre járni.
fotó: TV2 Sajtószoba

 Ezeket a versenyeket meg
is nyerted?

Talán nem illik ezzel dicsekedni, de tény, hogy a korosztályomban szinte mindig az első
helyen végeztem. Megvolt bennem a szorgalom, elég ügyes
technikám volt, és ami a legfontosabb, hogy gyerekként jól
el tudtam adni magam. Rengeteg népdalt énekeltem, de az
különösen emlékezetes volt,
amikor az A csitári hegyek alatt
című dalt kérték tőlem. Sokan
azt mondták, hogy ezt nem lehet elvárni egy hétéves gyerektől, de állítólag olyan szépen és
tisztán adtam elő zenei kíséret
nélkül, hogy nem volt kérdés,
megnyerem a versenyt. Nekem
persze tetszett, hogy sikerem
van, de aztán lezárult ez a korszak is, és kilencévesen elkezdődött a színházi életem.

 Mi volt az első darab,
amelyikben játszottál?

Az Isten pénze című musicalben
kaptam szerepet. Miskolcon
laktunk, és az ottani Nemzeti
Színház kezdett el foglalkoztatni. Imádtam, mert izgalmas
volt az egész, a castingtól a próbákon át az előadásokig.

 Azért egy harmadikos
gyereknek megterhelőek
lehettek a próbák és az esti
előadások. Hogy bírtad?

Nem emlékszem arra, hogy ezzel bármilyen gondom lett volna, egy gyereknek nagy dolog,
hogy fenn lehet este tízig, ráadásul a felnőttek között. A

A Kölyök című előadásban Bakai Lászlóval
Fotó: Éder Vera

többi gyereknek biztosan több
szabadideje volt, de én annyira
élveztem, amit csinálok, hogy
nem éreztem tehernek, és nem
volt hiányérzetem. Sikereim
voltak, ez mindenért kárpótolt.
 Volt olyan színész, akire
példaképként tekintettél?

Nagyon szerettem a kollégái
mat, mindig mindenki segítőkész volt. A Kölyök című
musicalben, egy Chaplin-darabban például a zseniális
Bakai Lászlóval játszhattam
együtt. Ő alakította Chaplint, én pedig a címszereplőt.
Tőle rengeteg segítséget kaptam, odafigyelt arra, hogy egy
gyerekkel játszik együtt. Emberileg is nagyon szerettem,
nem csak kollégaként. Hálás voltam neki, mert ez már
egy komoly feladat volt, drámai darab, amiben volt ének,
tánc, és közben három órán át
a színpadon kellett lennünk.
De a többi kollégámnak is rengeteget köszönhetek.

 Volt olyan jelenet,
amelyiktől tartottál?

Sok nehéz dal volt benne, de
már gyerekként sem voltam
görcsös. Sokszor láttam olyat,
hogy gyerekek nem találják
fel magukat egy helyzetben, és
ugyan néha nálam is előfordult,
alapvetően mégis gördülékenyen zajlottak az előadások. A
szüleimmel sokat beszélgettünk
arról, hogyan kell kezelni a váratlan szituációkat, szóval nem
voltak félelmeim, nagyon élveztem az egészet. Azt sem szabad
elfelejteni, hogy ezek mind egy
gyerek szintjének megfelelő feladatok voltak, és amikor játszhattam a Valahol Európában
című darabban, vagy a Carmenben, akkor éreztem, hogy
jól megy, és teljesen beleszerettem a színházba.

 Hogyan kerültél Pestre?

A gimnázium mellett hétvégenként feljártam Földessy Margit
színitanodájába. Nem volt egyszerű megoldani az utazást,
5
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foglalkozott velünk, szóval
emlékezetes időszak volt
számomra. Aztán egy nyár
alatt hirtelen két szerepet
is kaptam: a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a
Robin Hood című musiA Valahol Európában című darabban, Nagy
calben, valamint a Szegény
Búza Bence és Hajdú Adrienn társaságában.
Fotó: Éder Vera
gazdagokban, amit később
a József Attila Színházban
kezdetben édesapám hozott fel játszottunk. Mindkettő fiatal
autóval, aztán a nagymamám- felnőtt szerep volt. Kezdetben
mal vonatoztam, később pedig furcsa volt, hogy már nem gyemár egyedül jártam, és a hos�- rekeket kell alakítanom. Ezt is
szú út ellenére nagyon élvez- nagyon szerettem.
tem. Soha nem mondtam, hogy
most épp nincs kedvem elmen-  Soha nem akartad
ni hozzá. Azt is szerettem, hogy felfedezni a színészet más
bejárhatom Pestet, villamosoz- oldalait, például a prózát
hatok Budán. Margit személye, vagy a filmezést?
a stúdió hangulata és a csapat Érdekelnek más műfajok is,
sok pluszt adott. Sok darabot gyerekként játszottam egy-két
csináltunk együtt, például Mar- filmben, például a Tréfában,
git megrendezte a Hairt, amely- amit Zsámbékon forgattunk.
ben Bergert játszhattam. Ez volt Tizenhárom évesen nagy élaz első fiatal felnőtt szerepem, mény volt, hogy három hétig
tizenhat évesen.
egyedül lehettem, távol a családtól. De visszatérve a kérdés Az egy igazi álomszerep.
re: most is foglalkoztat akár a
Így van, ráadásul én akkor él- prózai színház, akár a filmezés.
tem a lázadó korszakomat. Bár Játszottam már néhány filmben
nem voltam vérbeli rocker srác, kisebb szerepet, de a nagy lehede ez abszolút hozzátartozott a tőség még várat magára. Talán
jellemfejlődésemhez. Margit majd a közeljövőben erre is sor
nagyon jó támasz volt, aki min- kerül.
dig őszintén elmondta, hogy az
adott jelenet jó volt-e, vagy sem.  Nem tartasz attól, hogy
Többször játszottuk a darabot, beskatulyáznak, és később
de nem volt olyan nagy drukk esetleg nem tudsz új dolgokat
bennünk. Tinédzserként nem kipróbálni?
volt mit elbuknunk, ez csak egy Erre még nem igazán tudok
tanulási folyamat része volt. Az válaszolni, de abban biztos
is sokat segített, hogy Margit vagyok, hogy én sem akarok
tanárként, és nem rendezőként beleragadni abba, hogy csak
6

musicalszínész legyek. Nagyon
szeretem a műfajt, de sokkal
több mindent akarok megélni
és kipróbálni. Ezért is vállaltam
el a szereplést a Sztárban sztár
című műsorban, egy másik arcomat is meg akartam mutatni a közönségnek. Fővonalnak
nagyon jók a musicalek, de szeretném, ha megismernék a szerepek mögötti énemet is. Ebben
az is motivál, hogy otthonról is
azt hallom, hogy több lábon kell
állni – de gondolom, ez sok családban elhangzik.
 Arra gondolnak, hogy
próbálj ki más műfajokat,
vagy hogy válassz más
foglalkozást?

A szüleim polgári foglalkozást
szántak nekem, de ahogy egyre komolyabbá vált a színházi karrierem, nyilvánvaló lett,
hogy ez nem működhet. Az viszont tény, hogy a mai világban
muszáj többféle dolgot csinálni,
és az embernek saját magát kell
képeznie. Engem annyi minden
érdekel, hogy tudom, ha nem
nyitnék más műfajok felé, akkor egy idő után biztosan megbánnám azt, hogy például nem
próbáltam ki magam zenei téren, amire gyerekként annyira
készültem.

Tomi zenekar, amellyel zenekaros koncerteket csinálunk a
szokásos félig playback programok helyett, egyébként pedig
épp egy könnyűzenei albumot
készítek.
 Hogy kerültél az
Operettszínházhoz?

Érettségi után egy évig kerestem a helyem, még egy tévés
tehetségkutatóban is szerepeltem. Ma már úgy gondolom,
akkor nem az volt az utam. Később jelentkeztem az Operettszínházban egy castingra, ami
jól sikerült, és úgy alakult, hogy
épp szükség volt a többi darabban is egy olyan karakterre,
mint én, így maradhattam. Ezzel párhuzamosan jelentkeztem
a Miskolci Egyetem klasszikus
ének szakára, nemrég fejeződött be a képzés, tavaly diplomáztam. Az egyetem fontos a
tanulás és a végzettség szempontjából, közben rengeteg
dolgot magába szív az ember.
Viszont a színház olyan lehetőség volt, amelyet egy épeszű
ember nem hagy ki, szóval a két
dolog párhuzamosan zajlott.

Mióta lediplomáztam, kicsit
könnyebb az élet, mert nem kell
hazajárnom Miskolcra az egyetem miatt.
 A te generációdra
fokozottan jellemző, hogy
külföldön próbál szerencsét,
énekesként erre sok
lehetőséged lenne. Soha nem
fordult meg a fejedben, hogy
elmenj két évre például egy
hajóra énekelni?

A gimnázium befejezése előtt
foglalkoztatott ez a gondolat,
mert terveim ugyan voltak, de
még nem tudtam, milyen lehetőségeim adódnak majd itthon. Sok ismerősöm van, aki fél
év alatt megkeres annyi pénzt,
hogy utána fél évig megél belőle itthon, hallottam jó és rossz
történeteket is. De engem alapvetően inkább maga az utazás
izgatott, hogy világot lássak,
ezért amikor úgy hozta az élet,
hogy jó lehetőségeket kaptam
itthon, inkább maradtam, ezt
nem adnám semmiért. Bízom
benne, hogy az utazás is megvalósul majd.

 Mennyire könyöklős,
helyezkedős a színházi
szakma?

Érdekes, mostanában sokan
megkérdezik tőlem, hogy milyen az Operettszínházban dolgozni, van-e rivalizálás, vagy
rosszindulat a színészek között.
Azt tudom mondani, hogy
szerencsére engem valamiért
egész életemben elkerültek az
ilyen helyzetek, az iskolában

 Volt egy zenekarod is…

A Suncity Rockets már feloszlott, de nagyon szerettem.
Négyen írtuk a dalokat és a
szövegeket, együtt találtunk ki
mindent, üde színfoltja volt az
életemnek. Most van egy Veréb
fotó: TV2 Sajtószoba

és a színházban is, ráadásul ez
egy nagyon családias társulat.
Igyekszem pozitívan hozzáállni mindenhez. Nem vagyok
gyűlölködő típus, valószínűleg azért sem, mert gyerekként csöppentem bele ebbe
a világba, és a szüleim mindig elmondták, hogy csináljak
mindent a legjobb tudásom
szerint, de soha ne legyek féltékeny mások sikereire, hanem
örüljek velük együtt. Gyerekként tapasztaltam néha rossz
indulatot a társaim részéről,
amikor drukkoltak, hogy beteg legyek, és ne tudjak elmenni
egy-egy versenyre, de megszoktam, és már nem foglalkoztat.
Igyekszem jó viszonyt ápolni a
kollégáimmal, közvetlen kapcsolatban vagyunk, de nem
kergetek hiú ábrándokat, hogy
például a legjobb barátom színházi berkekből kerül majd ki.
Nem bocsátkozom kellemetlen szituációkba, nem keverem
a magánéletet a munkámmal.
Abban hiszek, hogy ha jól csinálom a dolgom, nem sajnálom
az időt, az energiát, és alázatos vagyok, annak meglesz az
eredménye, engem mindig ez
vitt előre. Azt vallom, hogy az
a legnagyobb öröm, amikor
elmondhatom egy-egy siker
után, hogy ezt a saját munkámnak köszönhetem, hogy
jól csináltam valamit. Szeretek
tisztességes maradni, és biztos
vagyok benne, hogy nem elégítene ki a siker, amit azért értem
el, mert a nagybátyám odaszólt
valahova…
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 Nagy dologra készülsz:
a Szegedi Szabadtéri
színpadon A Notre Dame-i
toronyőrt mutatjátok be a
nyáron. Játszottál már ekkora
közönség előtt?

Már volt szerencsém a Szegedi Szabadtéri Színpadon játszani az Elfújta a szélben. Előtte a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon játszottam, ahol szintén
több ezer ember fér el a nézőtéren, ez is hihetetlen élmény volt.
Szóval a nézők száma miatt
nem vagyok stresszes. Inkább
az volt furcsa, hogy ugyanaz a
darab mennyire más színházteremben, mint szabadtéren
előadva. Egy szabadtéri színpadon nyilván sokkal jobban kell
gesztikulálni, hogy a 37. sorban is lássák, másfajta munkát
igényel a színészektől. A darab próbái áprilisban kezdődnek, már nagyon készülünk
rá. Biztos vagyok benne, hogy
nagyon fontos állomása lesz az
életemnek, mert művészetileg is
nagy kihívás egy ilyen karakter
megformálása, ugyanis Quasimodót játszom. Az eddigi pályafutásom során főleg lírai
karaktereket formáltam meg,
például én voltam a legfiatalabb
Rómeó. Quasimodo szerepe teljesen új élmény lesz, érzékeny
karakter, és nagy feladat, hogy
olyan figurát kell alakítanom,
akiről mindenkinek van egy
kép a fejében. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudjuk majd
bemutatni azokat a személyiségvonásokat, amelyek csak
rá jellemzőek. Az pedig külön
8

fotó: TV2 Sajtószoba

nehézség lesz, hogy a színpadon
utánoznom kell majd a testtartását, ami egyáltalán nem lesz
kényelmes, a sminkről nem
is beszélve. De egy színésznek mindig nagy élmény, ha
kap egy új arcot, a jelmez és a
színpadkép pedig mindig segít.
Mindent meg fogok tenni, hogy
a lehető leghitelesebb legyek.
 Sportos alkat vagy, sokat
mozogsz?

Nagyon szeretek sportolni, rengeteget biciklizem, az utóbbi
időben pedig végre eljutok konditerembe is, gyakrabban, mint
kosarazni, amit szintén kedvelek. A sport kikapcsol, és szükségem van rá, hogy kiszakítson
a hétköznapokból. Szeretném
kipróbálni az ejtőernyőzést, a
bázisugrást. Nyáron azt terveztem, hogy megpróbálkozom a bungee jumpinggal, de az
aktuális munkáim miatt végül
nem jött össze.

 Egy-egy munka miatt meg
is van tiltva, hogy veszélyes
sportot űzz?

Nincs kifejezett szerződésbeli
megkötés, de az ember ilyenkor

felelős önmagáért, nem is próbálkozik ilyesmivel, és igyekszik az észszerűség határain
belül maradni. Ez ugyanolyan
íratlan szabály, mint hogy nem
vágatom le a hajam, vagy nem
festetem be rózsaszínre egyik
pillanatról a másikra. Ha belegondolunk, abszolút logikus,
hogy például harminc kiló
súlyfelesleggel már nem fogom
eljátszani Rómeó szerepét.
 Mit szeretnél elérni
színészként, és mire vágysz a
könnyűzenében?

Hálás vagyok érte, hogy sok szerepálmom már valóra vált: játszhattam Rómeót és Mozartot,
most kipróbálhatom Quasimodót. Egyszer még az Elisabeth
című musicalben szeretném eljátszani a Halál szerepét, mert
azt nagyon izgalmas feladatnak
tartom. Zenei téren pedig nem
nehéz a válasz: hazai viszonylatban nyilván mindenki egy
Arénabeli koncertről álmodik.
Ha úgy adódik, később akár az
Eurovízión is szívesen kipróbálnám magam, hogy külföldre is eljussanak a szerzemények,
amelyeket énekelek. Ezért írunk
most dalokat, és készítjük el a lemezt, amely reményeink szerint
a nem túl távoli jövőben a boltokba kerül. Szerencsére egyre
többen ismernek meg énekesként is. A legnagyobb vágyam
az, hogy a dalaimban olyannak
mutatkozhassam, amilyen valójában vagyok.
Kalmár András

A

AJÁNLJA:

Üzenet a Földről
A Kultúrpart társulata Üzenet a Földről című darabját nagy sikerrel játssza az ország számos színpadán. Legközelebb március 27-én lépnek fel a Müpában, két
külön időpontban. A produkciót, amely Weöres Sándor megzenésített verseire és
Novák Péter interaktív beszélgetéseire épül a fenntartható fejődés témakörében,
főleg a kiskamaszoknak ajánlják. A ceremóniamester eddig közhelyesen érintett
témákról mesél, például az újrahasznosításról, a szelektív hulladékgyűjtésről és a
környezetünkért tett tudatos felelősségvállalás fontosságáról. Az elméleten túl a gyakorlatban is bemutatja,
hogy milyen formában tudnak a fiatalok maguk is alkalmazóivá válni a
fenntarthatóságnak. Segítői egy táncos pár és néhány muzsikus, akik garantáltan közös éneklésre csábítják a
résztvevőket, így a gyerekek nemcsak
szemlélői, hanem aktív résztvevői is az
előadásoknak.

Érzékenyítő családi nap
A Mozaik Egyesület 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az autista gyermeket nevelő családoknak,
szülőképzésekkel, szülőtalálkozókkal, segítő szülőkkel és információs centrummal. Az idei világnapon, április 2-án egésznapos rendezvénnyel várják az érintetteket, családtagokat és érdeklődőket a budapesti Fonó Budai Zeneházban, hogy közösen
képet alkothassunk egy különleges világképről. A rendezvényre
támogatói jegy vásárolható, ahol fellépnek a Mozaik zenészbarátai is: Pleszkán Écska, Ferenczi György és a Rackajam, Nemes
Zoltán, Horváth Misi, Fekete Jenő, Novák Péter, valamint a Blues
Rádió Budapest formáció.

Ha bővebb információt szeretne, nézze meg a fenti művészek, események honlapját,
vagy böngésszen a kulturpart.hu-n!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Novák Péter

Félreértés ne essék, ha tetszik,
amit látok, hallok, érzékelek,
szagolok, ízlelek, hát azzal is!

Meghalok, olyan jó!

Nehéz fogyasztóvédelmi kérdés – különösen a lap hasábjain rendszeresen publikáló
szerzőnek –, hogy meddig terjed a média közhelyes felelőssége. Bár szemantikai
szőrszálhasogatásnak tűnik,
rögtön az elején tisztázzuk:
nem a médiáé, az abban dolgozóké a felelősség! Még akkor is, ha az orgánumok
szövevényes struktúrája, a tartalomszolgáltatók alá- és fölérendeltségi viszonyai kevés
mozgásteret engednek lelkes
munkásainak.
Persze könnyű ezt mondani,
szólal meg egyik-másik énem,
mikor arra nem veszem a fáradságot felhasználóként, hogy
kifejezzem elégedetlenségemet a hozzám elért tartalmak
iránt. Lehet, már megszokott,
hogy a színvonal az ominózus
kétéltű és annak ominózus alfele alatt vagyon, hogy levesbe
aprítják intelligenciámat, hogy
programozott kuncsaft lettem,
vevő a baromságra stb. Az. Én
is kellek hozzá, vastagon. De
hogy meg se szökhessek a tömény élményterror elől? Tényleg sokk…
10

Jó egy éve jegyeztem meg, hogy
kedvenc tudományos oldalam
a világ pusztulását jövendölő tíz lehetséges forgatókönyv
rangsorolásával rukkolt elő
újév hajnalán. Minek kattintottam!? Nemrég az egyik szórakoztató csatorna szentelt
egy teljes hétvégét a halál kiárusításának: először duplarészes szökőár, majd pólusváltás
kezdte ki az evolúció éveinek
milliárdjait, végül egy meteorit radírozta le, majdnem. Miért néztem!? Tegnap a megyei
celebritásnak duplájára növelték melleit. Honnan tudom!?

Könnyű ezt kérdezni, de a válasz is csípőből tüzel ám, mint
Bruce Willis fénykorában: ha
akarnám, akkor sincs választásom. Említett színművész már
kora reggel drágán adja életét,
hogy aztán pályatársai se késlekedjenek szügyig gázolni a gőzölgő vérben, szüntelen. Jobban
mondva épp hogy a szünetben
– téliben, nyáriban, hétvégén, reklámblokkok között –, midőn én
marha hagyom gyermekeimnek,
hogy a nekik szánt programokat
távirányítsák a készüléken. Egy
kis tévés bugyutaság belefér, sőt,
a mai rajzfilmek morális tanulságok sokaságát erősítik a fiatal
személyiség fejlődésében, mígnem az éjszakai műsorsáv nappali promóciója láttán reked meg e
dicséretes lelki folyamat.
Ne nézz oda! – ijesztek rájuk még
jobban, és rögvest friss levegőre
terelem a megszeppent csapatot:
lássanak való, s nem virtuális világot. Integetnek is vidáman a
skandináv metált zúzó zenekar plakátjának, hol magányosan szürcsöl agyvelőkoktélt egy
animált halálmadár. Miután a
nagyobbik már olvas, örömmel
betűzi öccsének az újságárus

Pedig célba vettek, s a sorolt példák még csak a felszínt
karcolgatják, hogy végül zsigeri indulataimmal egy magasabb rendezőelvet szolgáljak.

Erre semmit. A változásra annál
inkább, s amint a mellékelt ábra
mutatja, a megoldás megint csak
rajtunk múlik, újfent az egyén
szintjén kell megélni, reprodukálni egy valaha értelmes lény
emlékét. Szembemenni nem lehet, de más irányt szabni a fejlődésnek igen, lévén mi magunk
volnánk az.
Itt az ideje, hisz lassan már egy
kulcscsomó van a kezünkben
– nem lesz könnyű megtalálni a
zárba illőt!
HIRDETÉS

Erősítse immunrendszerét!
Béres Csepp Extra + C-vitamin
kombinált csomagban!
Az emelt hatóanyag-tartalmú
Béres Csepp Extra fokozott
immunvédelmet biztosít
szervezetünknek a betegségek
megelőzésében és leküzdésében,
hogy a mindennapok kihívásai
közben is életerősek maradjunk.

www.beres.hu
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

BCSE1703ADSZ

Biztonságos médiafogyasztás – ez volna minden jóérzésű felhasználó
álma, de még magunkat sem védhetjük meg magunktól.

címlapajánlatából, hogy valaki
negyvenszer szúrt, de áldozata
még mindig élt. A matek is jól
megy, gyorsan dramatizálják
hát a jelenetet nagy nyilvánosság előtt, s magam szégyenkezve
terelem tova a felajzott utódokat.
Hová bújjunk, nem tudom.

Viselkedésalapú kommunikáció, ekképpen szól a tartalomszolgáltatói trend, és jó, hogy
anyagcsere-szokásaink nem kerülnek elemzésre az érzékszervek célirányos stimulációjának
érdekében. Bár ki tudja? Pszichológiai profilok tömkelegével kereskednek adatbrókerek, s
kasztosítják az embermilliárdokat, nem több mint öt kritérium
alapján. Igen, ilyen egyszerűek
vagyunk mindahányan. Lélektani beállítottságunk, kapcsolattartási hajlandóságunk, morális
elveink, érzelmi stabilitásunk,

kulturális érdeklődésünk mindent elárul, és mindezt fogyasztási szokásaink tükröződésében.
Mit iszunk?

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Noé családja

„Ez nem hobbi. Hobbiból
focizom vagy kirándulok. Az
állatmentés teher. Én lennék
a legboldogabb, ha nem
lenne rá szükség, ha nem
lennének kidobott, megkínzott kutyák, macskák, vágóhídra küldött lovak vagy
kilőtt anyjukat kereső vadállatkölykök. De vannak,
és kötelességemnek érzem,
hogy segítsek rajtuk.”
Matuschek Zoltán számomra nemcsak attól hiteles, hogy saját erejéből
hozta létre és működteFotók: Scherer Károly
ti tíz éve az állatvédelem
legkülönfélébb feladataival megküzdeni hivatott menhelyét. Munkája azért is példaértékű, mert a (2000-től alapítványként működő) Noé Állatotthon nem tesz különbséget élet és élet között. Nem altat, azaz nem öl. Az öreg, beteg vagy csúnya, tehát
befogadásra hiába váró állatokról sem mond le. Mert ezt is jelenti az élet tisztelete.
Honnan fakad az elkötelezett
állatszereteted?

Ezen én is sokat gondolkodtam,
de nem tudom megmondani.
Kiskoromban a XVII. kerületben laktunk, kertes házban. A
szüleim a hasznukért tartottak csirkét, nyulat. Apám vágta
le őket. Ebbe nőttem bele, úgy
kellett volna vennem, hogy ez a
dolgok rendje, de én ettől már
gyerekként borzadtam. Gondoltam, én majd lenyilazom a
csirkét, ha egyszer muszáj lesz,
távolról – a torkát biztosan nem
fogom elvágni.
12

A lenyilazástól is távolra
kerültél.

Arra jutottam, hogy nem muszáj ölni. Egész más viszonyom
lett az állatokhoz, nem gondolom, hogy ők értem léteznének.
Már kisgyerekként mindenféle
állattal kapcsolatba kerültem,
és mikor egy lakótelepre költöztünk, akkor is voltak például kiscsirkéim. Alig vártam,
hogy hazaérjek és levigyem
őket. Nem szaladtak szét, jöttek utánam. De már akkoriban
is láttam sok kegyetlenséget,
meg kellett keményednem.

Emlékszem, egy kidobott kutyát etetgettünk hetekig a telepen, míg egy nap a nagyobbak
elvitték és megszurkálták. Gondoztam, folyton cipeltem haza
a kóbor kutyákat, macskákat.
Anyámék rosszul voltak tőle,

aztán megengedték, hogy megtartsak egy talált bokszert. Jól
van, gondolták, legalább nem
drogozik, az állatgyűjtés mégis jobb.
Egyértelmű volt, hogy
felnőttként is „állatokat
gyűjtesz” majd?

Nem. Karosszéria-lakatosnak
tanultam, aztán, hogy a katonaságot kiváltsam, jelentkeztem rendőrnek. Azt mondták,
így Pesten maradhatok – nem
akartam itt hagyni a kutyámat –,
mégis vidékre küldtek. A rendőri munka nem volt nekem
való, elmentem kutyás őrnek,
6-8 befogadott kutyával. Ebből
viszont csak vegetálni lehetett,
úgyhogy autóbontó vállalkozásba kezdtem. 1992-ben, amikor elég pénzem összegyűlt,
megvettem az első darab földemet a XVII. kerületben, és
felajánlottam az egyik nagy
állatvédő egyesületnek, hogy
megszervezek nekik és vezetek egy új telephelyet. Nem
kellettem. Aztán egy ismert
kutyamentő társaságnak önkénteskedtem, de azt láttam,
hogy nem jól mennek ott a
dolgok. Saját menhelyet kellett létrehoznom.
1998-tól 2008-ig amit kerestem, raktam is a menhelybe. Az évek alatt lett nyolc
hektár földünk. Egy menhelyhez az összes szomszéd
engedélye kell, ezért fontos
volt, hogy a saját szomszédom legyek. Ahogy jött be
a pénz, csináltunk kerítést,

kennelt, felfejlesztettük a tanyát. De mindig az állatorvosi
költség a legnagyobb. Az horror
összeg. Lettek alkalmazottaink
is, de csak 2000-től tudtunk 1%ot gyűjteni, már alapítványként.
Szerencsés vagy, hogy a párod
a hivatásodban is társad.

Igen, ő Tasnádi Katalin, a Noé
elnöke. A bokszer-fajtamentő
csoportot is ő viszi. Van három
gyerekünk meg egy ötven négyzetméteres faházunk a menhely
területén, ott lakunk. A nagylányunk hétéves, öt a fiunk,
a legkisebb három és fél éves.
Ők is be vannak oltva állatszeretettel. Nem félnek semmitől.
Néha mutogatom nekik, hogy
ezt a vaddisznót meg szabad
simogatni, azt nem, mert nem

szereti. Tanítgatom őket, hogy
nincs se két egyforma ember,
se két egyforma állat. Az egyik
vaddisznónak rá lehet ülni a
fejére, a másikat nem jó nyüstölni. Ha tiszteletben tartjuk a
természetüket, ragyogó a harmónia. Tizenvalahány kutya
él közvetlenül velünk, de vadmalac és kisróka is szokott a
házunkban lakni, amíg nem lehet kitenni őket a hidegbe. Az
egyik vaddisznót Rombolónak
neveztem el, mert amikor a vak
rókámmal játszott, lebontotta a
fürdőszobát.
A vadállatok hogyan kerülnek
hozzátok?

Az elsők a rókák voltak. A rókát
bármikor szabad irtani, kegyetlenül, kölykökkel együtt ölik
le őket. A vadászok szerint
pusztítják az apróvadat; igen
ám, de az egeret, patkányt is!
Sajnos pénz beszél… Csak
sok nyúl meg fácán legyen,
kilőni! (Egyébként ma sokszor tenyésztik a fácánokat
vadászathoz: kézhez szoktak,
nem félnek, alig tudnak repülni. Kiteszik őket az erdőbe, és az ún. „sportvadászok”
halomra lövik őket. Ez a gazdag „elit” hobbija.) A kilőtt
vagy elütött állatok kölykei
gyakran egyedül bóklásznak, jóérzésű emberek hoztak be ide néhányat. Így lett
rezervátumunk előbb rókáknak, majd borznak, ormányos medvének, sőt, került
ide majom és láma is, felsorolni is sok lenne.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Hogy lehet fenntartani a
rendet ennyi állat között? Te
vagy a falkavezér?

Elég sok állatnak igen, de a több
mint ötszáz kutyából nem ismerem mindet. Jó munkatársaim vannak. Nálunk tényleg
nincsenek balhék. Lélektelen
szaporítótól vettem egy nagy,
tigriscsíkos kutyakeveréket,
akivel vaddisznóra vadásztak,
de szerintem direkt harcra is
használták. Most a legjobb kutyám. Megértettem vele, hogy
nálam nem bántunk senkit,
semmit. Bármilyen rendezvényre ki tudom vinni, lehet simogatni. A gyerekeim a szájába
bújnak, és az emberek megállnak, hogy nahát, a tigriscsíkos
kutya nem azt jelenti, hogy öl.
Minden kutya olyan, amilyenné neveljük. Összeszokott a
szarvasommal, vaddisznómmal, rókámmal, birkámmal.
A szarvas például hogy került
a csapatba?

Egy kiránduló pár mentette
meg kóbor kutyáktól, pár naposan hozták be ide. Az anyaszarvas, mikor enni megy,
14

elfekteti a borját, amíg visszatér. Nem szabad piszkálni a kicsit. Még nincs szaga, hogy a
ragadozók ne érezzék meg, de
ezúttal a kutyák rátaláltak, félő
volt, hogy szétszedik. Cumisüvegből kecsketejjel etettem (azt
lehet neki adni), felneveltem. A
nőstény gímszarvas egész életében az anyjával marad, és mivel ő engem tekint annak, el se
mozdul mellőlem, ha ott vagyok. Az egyik birkám is ilyen,
egymás után etettem őket a
szarvassal, testvérnek tekintik
egymást. Most a gazdasági udvaron laknak a szárnyasokkal,
a malacokkal.
Ott hogy alakul a társas
dinamika?

Rájöttünk, hogy egy lúd is disznót győz. Ha ugyanazt a pocsolyát nézte ki magának, mint
amiben a disznó fekszik, addig
tépi a fülét, míg az el nem menekül. Amúgy mindenki jóban
van mindenkivel, a látogatók a
csodájára is járnak. Persze, fontosak az erőviszonyok, ki eszik
először stb., de olyan nagy a terület, hogy félre is lehet vonulni.
Vannak lelki beteg, illetve
idős kutyáitok, macskáitok is.
Ti nem altattok.

Nyugat-Európában öreg állatokat is befogadnak az emberek,
hogy az idős napjaikat megszépítsék. Nálunk nem. Sok az
ápolásra szoruló kutyánk, és az
olyan is, akit trauma ért: bántották vagy meghalt a szerető
gazdája, és ettől kezelhetetlen.

Őket nem lehet örökbe adni. A
csúnya vagy beteg kutyák szintén nem kellenek senkinek,
tehát itt maradnak. Én úgy gondolom, nem vagyok Isten, hogy
eldöntsem, kinek van joga élni.
Nem ölünk. Viszont emiatt várólistánk van. Amíg nem adunk
örökbe kutyát, nem tudunk újat
befogadni. Sok állatvédő szervezet egy kutyát befogad (fizess
érte tízezer forintot), egy bent
lévőt meg elaltat. Említettem
a gazdasági állatainkat – ők is
mind itt öregszenek meg. Pedig
főleg disznót mindig szeretnének „örökbe fogadni”. Semmilyen állatot nem adunk annak,
akire nem tudjuk jó szívvel rábízni. Mindig mászkál öt-hat
szelíd kutya az udvaron, gyerekek szaladgálnak mellettük.
Van, aki megérkezik, eleve kocsival jön be, ki se száll, dudál,
és a kocsiból kiabál, hogy fogjuk már meg a kutyákat, mert ő
jött kutyát örökbe fogadni.

alig élt. A tulaj korábban felfüggesztettet kapott, mert verte a
feleségét – nem meglepő. Azt
hiszem, őt le is csukták. De nem
nagyon szoktak letöltendőt adni; nincs a börtönökben hely. Na
meg, még mindig sokan nem
értik, mi a baj az állatkínzással. Főleg, hogy köztudottan a
nagyüzemi állattartás is az.

Krisna-hívők gondolkodnak
úgy, hogy az állatokkal nem tehetünk meg bármit azon a címen, hogy az embert szolgálják.
Magyarországon én a Krisna-hívőket látom példaértékűnek abban, ahogy az élőkkel – emberrel
és állattal – bánnak.

Gondolom, vegetáriánus vagy.

Igyekeztek fellépni az
állatkínzás ellen is. Látod
tényleges hatását az
állatvédelmi törvénynek?

Nemrég olvastam egy posztot: „Csináljon már valaki valamit! Aztán rájöttem, hogy
valaki vagyok.” Próbálok a magam szintjén tenni. Nagyon sok
rendezvényre hívnak, és mindig viszek magammal különleges állatokat, hogy az embereket
odacsaljam. Akkor el tudom
mondani, amit szeretnék, például a kutyák chipezésének vagy az
ivartalanításnak a fontosságát.
Keresgéltünk olyan szervezetet is, amelyikkel az állatvédelemben együttműködhetnénk.
Leginkább a buddhisták és a

Persze. De néha egész meglepő
átalakulásokat is látok. Vadász
hozott be egy vadnyulat, amit
a kutyái megtéptek, hogy gyógyítsuk meg. Vagy jött egy bokszoló talált cicával, hogy hallott
rólunk. Korábban íjjal lőtte a
macskákat. Ez a nagy eredmény,
mikor ilyen emberek szemléletén tudunk változtatni. Kapcsolatban állunk sintértelepekkel
is, hogy ha altatás készül, szóljanak. Sajnos kevés kutyát tudunk
elhozni, nagyon sokszor van nálunk létszámstop. Próbálom tudatosítani az önkéntesekben is,
hogy nem lehet minden állatot
megmenteni. Csepp vagyunk a
tengerben. Viszont ha sérült állatot jelentenek be, vagy kobozni
kell, akkor mindenképpen megyünk, és valahogy megteremtjük a helyét.

Nehéz bizonyítani, hogy valaki
veri, éhezteti az állatát. A jegyzőnél lehet feljelentést tenni. Ha mi
értesülünk kínzásról, megpróbáljuk lemondatni a tulajdonost
az állatról, és ha kell, kobzunk
is. Sajnos, míg a bíróság le nem
zárja az ügyet, addig nem ivartalaníthatjuk, nem adhatjuk örökbe az állatot. Évekig. Volt egy
ügyünk: anyamalac kilenc kicsivel, éheztették, szomjaztatták,

Nyolc éve nem eszem húst. Halat néha, a B12-vitamin miatt,
ennyiben nem vagyok következetes. Készítettem egy plakátot
csupa vegán élsportolóval, mert
értelmes emberek sem mindig
tudják, hogy nem csak hústól
lehetnek erősek. A tehéntejet is
igyekszem kerülni, mert amit
az ipari tartásban a tehenekkel
művelnek, az nagyon nem fér
össze a szemléletünkkel.
Ha mindebben következetes
akar lenni az ember, az
nagyon messzire vezet.

Gyakran találkozol magad
körül értetlenséggel?

Iszonyú sok mindent
vállaltok fel.

De látjuk a fejlődést, ami erőt
ad. Van egy óriási röpdénk
vetési és dolmányos varjúknak, fölül egy kis nyílással: a
gyógyult madár mehet Isten
hírével. Van kutyaiskolánk, és
tavaly óta oktatóközpontunk,

ahol kihelyezett biológiaórákat lehet tartani. Van tizenegy
lovunk, mind mentett állat. A
legtöbbet bértartásban lélektelenül kizsigerelték, rommá lovagolták, és egy patagyulladás
miatt eladták volna vágóhídra.
Az egyiket összevissza verték.
Két hónapig elöl harapott, hátul rúgott. Megszelídítettem. A
szeretet előbb-utóbb átmegy.
Nekem minden állatommal
kapcsolatom van, a vaddisznó
is családtag. Reggel kekszet viszek neki, köszönök, beszélek
hozzá. Ha az ember nem szól
az állathoz, csak odavakkant,
abból nem lesz kapcsolat.
Kik a munkatársaitok?

Tizenkét alkalmazottunk van,
mellettük rengeteg önkéntes,
akik általában egy-egy állathoz
kötődnek szorosabban. Szombatonként nyílt napot tartunk,
jó sokan vagyunk, klassz együtt
lenni. Az újaknak is nagyon örülünk. Tíz éve veszünk részt egy
fontos programban: törvénysértésekért közmunka-büntetésre
és jóvátételi munkára kötelezettek is járnak hozzánk segíteni.
Nagyon jók a tapasztalataink.
Középiskolások szintén választhatnak minket, hogy az önkéntesmunka-óráikat itt töltsék.
Mindenkinek jót tesz, ha jót tesz.
Büszkék vagyunk rá, hogy sokan
akkor is visszajárnak, amikor
már nem kötelező. A közmunkások közül is, a büntetésük után!
Az állatokkal való kapcsolat rengeteget tud adni – aki erre ráérez,
szerintem más emberré válik.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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MÁRCIUSI AKCIÓ!
Béres Csepp Extra + C-vitamin Béres 50 mg tabletta
®

4×30 ml+120 db

Az akció 2017. március 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Sinupret® belsőleges oldatos cseppek

Sudocrem®

50 ml

250 g

1 595 FFt

3 085 Ft
F

3 990 Ft

12,3 Ft/g

31,9 Ft/ml

A bőr mindennapos
védelmére, pelenkával
fedett bőrre, irritált,
kipirosodott bőrre

Az immunrendszer működésének, a szervezet ellenálló-képességének
támogatására, pl. meghűléses megbetegedésekben, influenza idején

Alkalmazható az orrmelléküregek és
a légutak heveny és idült
gyulladásainak kezelésére

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. www.beres.hu

Vény nélkül kapható gyógyszer

Mucopront 50 mg/g szirup

200 ml

Béres Magnézium 250 mg
+B6 filmtabletta 90 db

2 095 Ft

1 525 Ft
7, 6Ft/ml
hatóanyag: karbocisztein

Magnéziumhiány
g
y
lő é é éés kkezelésére
lé é
megelőzésére

23,3
23,
3,3 Ft/db

Megkönnyíti a hörgőváladék
felköhögését és kiürülését.
Szabályozza a nyák- és
köpettermelést, és elfolyósítja azt.
2 éves kortól alkalmazható

forgalmazza:
Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
www.beres.hu

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Systane® ultra nedvesítő szemcsepp

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag

10ml

2 190 Ft

szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
1 adagoló tartály

3 715 Ft

3715 Ft/ adagoló
d ló tartály
t tál
hatóanyag: nikotin

219 Ft/ml

Kozmetikum

Vény nélkül kapható gyógyszer

Neo Citran® belsőleges por felnőtteknek

Novo C plus® liposzómális C-vitamin

14 tasak

2 180 Ft
F

Komplex
p megoldás
g
a
megfázás és az influenza
tüneteinek kezelésére

155,7 Ft/tasak
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

lágykapszula 60 db

3 485 Ft
58,1
8,1 Ft/db

C-vitamint liposzómális
formában tartalmaz, ami
lehetővé teszi a C-vitamin
kiváló hatékonyságú
felszívódását és
hasznosulását a
szervezetben

CHHU/CHTHRFL/0011/17

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény*

LÜNK!

EN VE
NYERJ

HU1702590942 – Lezárás dátuma 2017. 02. 15.

Száraz szem kezelésére szolgál.
Átmenetileg megszünteti a
szemszárazság okozta égető
érzést és irritációt. Kontaktlencsék
nedvesítésére is alkalmazható
Gyógyászati segédeszköz

A nikotin utáni vágy és a
dohányzás abbahagyásával
összefüggésben jelentkező
megvonásos tünetek enyhítésére
Vény nélkül kapható gyógyszer

• Fődíj: családi
di nyaralás*
nyaralás**
** R
Rodoszra
oddosz
osszra
ra az
ra
az IBUSZ
IB
BUS
USZ
SZ Uta
Ut
Utazási
azási Irodák KKft. jóvoltá
jóvoltából
Márciusi
nyereményeink: • 4 db kétfős wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp Egészségközpontban

**A fődíj két felnőtt és két 14 év alatti gyermek nyaralását tartalmazza.
További tudnivalók és részvételi szabályzatok a 34. oldalon és a www.szimpatika.hu/jatekok weboldalon.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

MÁRCIUSI AKCIÓ!
Algoflex® forte filmtabletta
10 db

1 015 Ft
101,5 Ft/db
Ft
hatóanyag: ibuprofén
forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: (+36 1) 505 0050

11,5×-es
1,
,555×
×-ees hhatóanyag-tartalmával*
ató
tóanyag-tartalmával*
y g
hhatékonyan
até
téékony
konyan
an csillapítja
csi
sillllap
appítítja
jja a
fejf
fáj
ájáástt!t!
fejfájást!
(*Az Algoflex 400 mg
filmtabletta
ható
hatóanyag-tartalmához
képest.)

Pharmaton® Vital lágy kapszula

60 db

Tebofortan® 120 mg filmtabletta
Tebofo

30 db

31
160 Ft

5 160 Ft
86 Ft/db
forgalmazza: Boehringer Ingelheim
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
orvosi információ: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com

A szervezet számára kedvező
összetételben tartalmaz standardizált
ginzeng kivonatot, vitaminokat,
ásványi anyagokat és nyomelemeket.
Növeli a fizikai és szellemi
teljesítőképességet

SAHU.IBU.16.05.0202b
Lezárás dátuma: 2016. 06. 21.

Az akció 2017. március 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

1 310 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

Calcium-Sandoz®
+Vitamin C 1000 mg pezsgőtabletta 10 db

Faringopront 3 mg/0,2 mg

Panadol® Rapid Extra 500 mg/65 mg

1 150 Ft
47,9
47,
7,9 Ft/db

79,5 Ft/db

Antibakteriális
Anti
An
tiba
bakt
kteriá
iálilis ééss
fáájd l
ill í ó hatású
h á ú szer
fájdalomcsillapító
a torokfájás tüneteinek
enyhítésére

Kalciumpótlásra és C-vitamin-hiány
esetén (pl. fertőző betegségekben az
ellenállóképesség növelésére) javasolt.
Citromízű pezsgőtabletta

Étrend-kiegészítő készítmény*

filmtabletta 24 db

51,5 Ft/db
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu
CHHU/CHTHRFL/0011/17

Paracetamol és koffein tartalmú fájdalomés lázcsillapító gyógyszer. Optizorb®
formulával a gyorsabb felszívódásért – a
hagyományos paracetamol-koffein
kombinációjú tablettákhoz képest
Vény nélkül kapható gyógyszer

Otrivin® 1 mg/ml adagoló oldatos orrspray

Sperti Preparation H® végbélkenőcs

Teva-Saballo 320 mg lágy kapszula

25 g

1 805 Ft

1 570 Ft

Izom és ízületi
fájdalomcsillapító gél, lokális
alkalmazásra a bőrön

15,,8 Ft/g
15,8
hatóanyag: naproxén

Vény nélkül kapható gyógyszer

157 Ft/ml
hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu

Apranax Do
Dolo 100 mg/g gél

100 g

1 580 Ft

1 235 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

10 ml

Gyógynövények
G
Gyó
yógy
gynöövéények
y k kivonatát
tartalmazza
tartalmazza, amelyek
hat
hatóanyagai
hozzájárulhatnak a
normál idegállapot, a lelki
egyensúly fenntartásához

Elégtelen agyi vérátáramlás és
tápanyagellátás következtében
fellépő agyműködési zavarok
tüneti kezelésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

795 Ft

30 db

43,7 Ft/db

105,3 Ft/db
hatóanyag: ginkgo biloba

Vény nélkül kapható gyógyszer

citrom-menta ízű szopogató tabletta 24 db

Valeriana Relax lágyzselatin kapszula

72,2 Ft/g

Aranyér
Ar
ranyér kezelésére,, tüneteinek
enyhítésére

Vény nélkül kapható gyógyszer

60 db

3 145 Ft
F
52,4 Ft/db
hatóanyag: szabalpálma termés kivonata

A pprosztata (dülmirigy)
(
ggy)
megnagyobbodása miatt
kialakuló vizelési zavarok
kezelésére

Keresse a Szimpatikát
az interneten is!

CHHU/CHTHRFL/0011/17

Gyorsan megszünteti az orrdugulást és
hatása akár 12 órán át tart
Vény nélkül kapható gyógyszer

szimpatika.hu
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

facebook.com/
Szimpatika

instagram.com/
szimpatika_hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Társaslány

Vág Bernadett

Kinek nézel engem?

J

elmezbál. Na, ott voltunk
múlt szombaton, a Szaki,
a Pisti meg én. Már ha tényleg mi voltunk, mert ki tudná biztosra megmondani, ki
kicsoda, mikor mindenkin
álarc van.
bált egyébként Pisti munkahelye szervezte egy
pazarlóan fényes irodaház aulájában, durrogott a pezsgő és
ömlött a koktél, szanaszét hevert a kaja, és mindenki an�nyit evett a sok terülj-terülj
asztalkámról, amennyit nem
szégyellt. Na, mármost, ki
szégyenkezne bármennyit is

A
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enni, mikor úgyis maszk fedi.
Igaz, bizonyos álarcok megnehezítik a táplálkozást, például amelyik a szájat is takarja,
vagy épp műbajuszos.
Pisti például műbajuszban volt, mert ő volt a
Nagy Hegyi Tolvaj, szerintem. Szerinte viszont tök
bunkó vagyok, hogy nem ismertem fel benne az ultraszexi Johnny Deppet, amint épp
a Karib-tengeren támasztja
az árbocot, vagyis egy foszlott felmosónyelet, amelyet
egész éjjel magával hurcolt.
Tény, hogy a pamutbumszlit

A

előzőleg lecsavarta. Az is
tény, hogy Pisti fél szeme is le
volt ragasztva – így már tiszta Johnny, ugye? Szemben a
Nagy Hegyi Tolvajjal, akiről
szerinte csak én hallottam,
ha létezik egyáltalán, de tuti,
hogy annak legalább két szeme van, rúdja meg egy se.
zaki egy kicsit meg is volt
rökönyödve, hogy Pisti
férfinak öltözött, miközben
normálisan csupa hamvas
fürt, szexi csipke meg necc,
ja, mert ha még nem mondtam volna, Pisti egy lány. (Kicsit vénlány, mondhatni, mert

S

elmúlt harminckettő, és még
hajadon, de mit számít ez
manapság.)
mi Pistink amúgy csak
azért Pisti, mert pár éve
volt egy elmúlhatatlannak tűnő szerelme (na, vajon hogy
hívták?), és akkoriban, meg
utána még két évig csak azt
hallgattuk, hogy Pisti így,
Pisti úgy, aztán az igazi Pisti
végleg köddé vált, de a neve
addigra ráragadt a mi barátnőnkre, mint egy maszk. Magyarázkodhatunk is miatta az
új Józsiknak, Gyuriknak és
Petiknek, akik újólag kívántak a mi Pistinkre ragadni,
mert isten ments, hogy megtudják, hogy egy régmúlt szerelem bélyege ez a név. Így
aztán olyasmiket találunk ki,
hogy Pisti azért Pisti, mert
remekül focizik, vagy éppen autót is tud szerelni, meg
mindenféle vagány dolgokat
tulajdonítunk Pistinek, amire
ő nagyon büszke, mert imádna vagánynak feltűnni, holott
kicsit sem az. Többször is javasoltuk neki, hogy vesse le ezt
a régi címkét, és legyen végre önmaga, esetlen és esendő,
nagyszívű és ügyetlen, és hadd

A

hívjuk újra a régi nevén, melyet a keresztségben kapott,
és legyen megint Juli, és ahhoz méltón kedves, csacsogó, odaadó. Ő viszont kikérte
magának, mert ő kicsit sem
akar sem kedves, sem odaadó, sem nagyszívű lenni, inkább higgyék róla, hogy vadóc
és nemtörődöm, egy szívtipró
szipirtyó, de semmiképp sem
Juli. Ezért hazudta egy srácnak, hogy síelni tud, míg el
nem tört a lába, ezért tettette,
hogy nincs is szíve, míg az bele
nem szakadt, ezért csinál úgy
azóta is, mintha egy semmi kis
lepke volna, és csak pörögne,
forogna a láng körül viháncolva. Míg bele nem szédül.
omolyan aggódtunk, Szaki meg én, hogy Pisti meddig akar még másnak látszani,
mint ami, és mire jó ez egyáltalán. De aztán elhallgattunk,
mert hisz álarc mögé bújunk
mi is, mindannyian. Úgy teszünk, mintha örökké tartana, ami jó, és nem is létezne,
ami rossz, mintha nem volnánk így is, úgy is teljesen
egyedül ebben a dermesztően sötét, csillámos mindenségben, mintha a kezünkben

K

mágikus erő volna, és szilárdan tartaná a hajókötelet,
mintha magunk volnánk a
rendíthetetlen árboc, és belőlünk fújna a szél is.
jelmezbál lassan véget ért,
szanaszét hajigált arcokon
taposva lépdeltünk kifelé a fényes teremből. Odakint már
várt az előbb említett hűvös
és vaksötét mindenség, meg
az éles szél is, ami mégse belőlünk fújt, mert majd megfagytunk, kivéve Szakit, aki végre
fellélegzett a mackójelmezében. Pisti a csomagtartóhoz
érve gondosan visszatekerte
az árbocra a felmosófejet, aztán ledobta a félszemű maszkot meg a műbajuszt, és
visszaillesztgette a műszempilláit, mondván, fiatal még az
este, mehetünk tovább bulizni. Szaki kicsit kérette magát,
merthogy ő per pillanat medve, másik jelmeze meg nincs,
de Pisti felajánlotta neki a műbajuszt, így megnyugodott. Én
meg, ahogy elnéztem őket, ezt
a két kis röhögcsélő hülyét,
meg a suta arcukat, arra gondoltam, nincs itt se sötét, se
magány, se szél, és egy frászt
vagyok én jégkirálynő.

A

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

A kormány mögött

A kormány mögött

Anyaszemmel

ióta vidékre kölzután a harmadik gyerM
töztünk, többet Akőc születése után kaptam
használom az autó- egy saját kisautót, ami igazi

mat, sok időt töltök a volán mögött, és az
idei télnek köszönhetően extrém körülmények
között is tesztelhettem magamat és az autómat. Egy meredek utcában lakni jó gyakorlás
a lejtőn elindulásra, vagy a jégen csúszkálás elsajátítására.
úsz éve van meg a jogosítványom, de sokáig nem
vezettem napi szinten, saját
kocsim sem volt. Ha nagy ritkán vezetnem kellett, görcsösen szorítottam a kormányt
és minden percben leizzadtam valamiért. Aztán egyszer csak rákényszerültem,
hogy én fuvarozzam a családot, mert Apa átmenetileg nem
tudta használni a karját hetekig, így szépen lassan, napról
napra bátrabban váltottam a
sávokat, mentem ki az elsőbbségadás kötelező tábláknál a
kisutcából, sőt a belvárosi bérház udvarára is beparkoltam az
„éppen befér” helyre számtalanszor. És akkor megéreztem! Sőt! Megszerettem a
vezetést, alig akartam
visszaadni az autót drága férjemnek, mikor végre
meggyógyult.

H
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„anyakocsi” lett, morzsával telt
gyerekülésekkel, ázott kiflicsücsökkel az üléskárpiton, túrórudi-papírral, játékalkatrészekkel
és használt papírzsepikkel a
padlón, az ülésem háttámláján
matricákkal és cipőnyomokkal,
az ajtórekeszben gyümölcsleves-dobozokkal, utazós játékokkal és legóújsággal.
zóta nagyobb autóm van,
átalakult a rendetlenség
összetétele is az éppen benne
utazó gyermekeim életkorához igazodva, és maga az autó is hozzájuk idomul, hiszen
mégse Apa autóján tanuljanak
a kamaszok vezetni… Igen!
Vállalom, hogy a 18, a 16, a 15,
sőt a lassan 14 éves is kipróbálta már a kocsimat, a szántóföld
mellett és az erdei földúton, természetesen szülői felügyelettel.
Azt gondolom erről, hogy nem
árt nekik, ha nem teljesen kezdőként ülnek be majd az oktató mellé, arról nem is beszélve,
ha megúszhatjuk ezzel a ráadásórákat… Mikor én tanultam vezetni, nem volt autónk,
én tényleg az oktató mellett
gyakoroltam, persze egy csomó
pluszórát vettem és még így sem
éreztem biztosnak a tudásom.

A

Apaszemmel

A nagyfiaink elég jól vezetnek
már, szépen indulnak, váltanak, manővereznek, és persze
nagyon élvezik! Ádám nyár végén egyszer a strandról hazáig
vezethette a kocsimat mellettem, és ki-be állhat a kertbe, de
ettől még nem TUD vezetni,
csak van némi fogalma a
dologról…
KRESZ-vizsga sikere és az elsősegélynyújtás ismerete
szintén alapkövetelmény
nálam, előbbi könnyen
begyakorolható az interneten, utóbbit pedig nemcsak a
jogosítvánnyal rendelkezőknek
kellene tanítani, hanem mindenkinek, lehetőleg iskolás kortól, és úgy, hogy készségszintű
tudást biztosítson.
ivel sok-sok pénzt fogunk elkölteni, mire mindegyikük
megszerzi a jogosítványt, azt szeretném elérni, hogy ez ne csak egy
papír legyen, hanem biztos tudás.
Jó lenne látni, hogy biztonságban
érzik magukat az autóban, magabiztosan közlekednek a városban
és az autópályán, nem ijednek meg
a bekötőúton sötétben átkelő szarvasoktól sem, biztos kézzel tartják a kormányt esőben, ködben,
hóban is, és ha szükség van rá,
hatékonyan és hozzáértő módon
segítenek a bajba jutottaknak…

A
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dén tavasszal két gyermeImegszerzését.
künk is elkezdi a jogosítvány
Utánaszámol-

tam: egy kisebb vagyonba fog
kerülni. A jelenlegi számításaim szerint a következő tíz
évben nagyjából másfél millió
forintot fogok elkölteni a hat
gyermekem vezetői engedélyére (egy minimális inflációval és két-három pótvizsgával
kalkulálva). Uff. Én vállaltam
a nagycsaládos életformát, de
ez borzasztó sok pénz. A mai
világban viszont mindenkinek meg kell tanulni vezetni, mert az autós közlekedés
a mindennapok kötelező eleme. Olyan
találmány ez, mint
az internet, vagy
akár a mobiltelefon
– néha kidobnám
az ablakon, de van, és
használjuk.
közlekedési kultúrának
is a kulturált életvitel
részének kellene lennie, de

A

szerintem baromi késő ezt
felnőtt fejjel elkezdeni. Szülőként már egész kicsi korban
taníthatjuk gyermekünket az
alapvető KRESZ-ismeretekre,
de egy KRESZ-vizsgára és az
egészségügyi vizsgára fel kell
készülni a hivatalos tanfolyamokon, akár online is. Nem
csupán költséghatékonyságból javaslom a mindenkori oktatási döntéshozóknak
azt, hogy lehetne a Nemzeti Alaptanterv része, hanem
azért is, mert gyalogosként is
tisztában kell lenni minden
közlekedési szabállyal. Illetve kötelező jelleggel tartanék
a középiskolában egy alapfokú egészségügyi tanfolyamot
MINDENKINEK!
Egy ismert közlekedésbiztonsági szakértő egyszer egy
interjúban kiemelte, hogy ha minden
jogosítvánnyal rendelkező ember emlékezne

a korábban elsajátított újraélesztésre, akkor több millió potenciális életmentő
közlekedne nap mint nap az
utakon.
z elmúlt 25 évben sokat
alakult az oktatás, előnyére és hátrányára egyaránt.
Az iskolai nyelvoktatás például rengeteget fejlődött. Mára
azt tapasztalom, hogy ha valaki rendesen tanul idegen
nyelveket a középiskolában,
akkor 16-18 éves korára egy,
de inkább két nyelvből középszinten levizsgázik. Bár a
mindennapos testnevelés nem
pótolja az „értelmes” testmozgást, de legalább van, és szintén térítésmentes. Azt
kívánom, hogy a gyermekeink tanuljanak idegen
nyelveket és programozást, és ha már a
világsztrádán tájékozódni kell, akkor készülhessenek az autósztrádán
való közlekedésre is!

A
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Méregtelenítés

Nőnapi mulatság

Tisztelt vezetőség, kedves
munkatársak, férfitársaim!
Mint mindannyian tudják, a Helyőszentpakonyi Békazsigerelő
Zrt.-nél és anyavállalatánál, a
Société Frog
Française-nél
a legfőbb érték az ember.
A z on b elü l
még főbb, ha
lehet ilyet mondani, a nő. Fogyó
népességünket tekintve úgy gondoltuk, hogy vállalatunk
asszonyai, leányai – úgy
is mint az újjászületés és
a sokasodás szimbólumai –
megérdemlik, hogy méltóképpen megemlékezzünk róluk a
mai napon. A Nemzetközi Nőnapon. A felkészülésben kérem a teljes férfi dolgozói kar
segítségét!
Elsőként a vállalati óvoda Süni
csoportjának fiú tagjai éneklik
el az „Orgona ága...” kezdetű
dalt. Zongorán kísér Tihanyi Dezső a bőrözőből. Dezső
megkért, hogy mondjam el:
sajnos kisebb munkahelyi
balesetet szenvedett, amikor egy pezsgősdugó drótku24

– akik civilben a könyvelésen
dolgoznak – cseppentenek egy
kis izgalmat a délutánba.
Alig várom, hogy lássam, hogy tüntetnek el egy egész
terített asztalt.
Bár bevallom,
az attrakció
semmi ahhoz
képest, ahogy
a legutóbbi
negyedévben
a teljes nyereséget eltüntették, és még az
áfát is sikerült
visszaigényelniük.

pakja összekaristolta a kezét,
így csak bal kézzel, a basszust
tudja játszani. Ennek ellenére, higgyék el, lélekmelengető
lesz a dalocska. Amennyiben
megtréfál minket a tavaszi
influenza, és a lurkók betegség miatt távol maradnak,
szükségünk lesz pár önként
jelentkező beugróra. A targoncavezetőkre gondoltam,
egészen konkrétan.
Az óvodások éneke után a Rodolfó Emlékbűvészkör tagjai

Amennyiben az eltüntetett asztalt sikerül visszavarázsolniuk, egy
kis frissítő szünetet tartunk
majd, feltálalunk a hölgyeknek salátát és paleo ételeket.
Nem kell megijedni, sut�tyomban magunknak a színpad mögött külön terítünk
májas hurkát és pörcöt.
A kis pihenő után van szerencsém bejelenteni, hogy sikerült
igazi bombasztikus fellépőket
meghívnunk. Először VV Dzsoni mesél el pár szaftos pletykát
a Való Villából. Majd a szomszédos Kunághalmi cipőgyár
Irigy Hónaljmirigy rajongói

zenekarának két frontembere
játssza el félplaybackről a Numerakirályt és a Szívós szemű
Mártát. Természetesen az eredeti zenekar engedélyével. A
minikoncert után berendezünk
egy celebsimogatót a portásfülkében, ahol a meghívott vendégekkel lehet a hölgyeknek szelfit
készíteni.
Szó esett arról, hogy a nyugdíjas
kórus is előadja a Z’Zi labortól a
Hankitank Vument, de némi becsületsértés után ez a programszám leszavazásra került.
A celebsimogatás után kerül sor
a virágátadásra. Ebben számítok
az összes férfikolléga segítségére.
Régi hagyomány nálunk, hogy
nőnapkor a környékbeli természetvédelmi területről védett hóvirágot – latin nevén Galanthus
nivalis – lopunk, de idén a TEK

védi a kiserdőt. Mivel a kommandósok megvesztegetése
mintegy 20%-kal többe kerül,
mintha vásárolnánk a virágokat,
hosszas hezitálás után a hivatalos vásárlás mellett döntöttünk.
Felküldtük hát Szenflében kollégát a Blaha Lujza téri aluljáróba, hogy vásároljon hóvirágot.
A költségeket tanfolyamként
tudjuk csak elszámolni, ezért
Szenflében kollégának áprilisig
meg kell tanulnia spanyolul, nehogy lebukjunk egy esetleges
ellenőrzéskor.

Zsiga, az Arató–B. Tóth–Cintula-féle diszkó-ABC utolsó betűjének névadója. A tervek szerint
kb. 10-15-ször énekeljük el a Koko Dzsambót, mielőtt kezdődik
az éjszakai műszak. Köszönöm
mindenki segítségét, és jó mulatást kívánok. Akiktől tavaly
valamelyik kolléga elcsábította
a feleségét, azok most visszacsábíthatják. Ha van rá igény.

A virágátadás után kivisszük az
asztalokat az ebédlőből, hogy
kezdetét vehesse a délután fénypontja: a táncmulatság, avagy
dizsi. Kérem a férfiakat, idén
ne hagyják az asszonyokra az
asztalcipelést, vagy legalább ne
tegyenek megjegyzéseket a cipelőkre. A fővárosból érkezik DJ
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Szentkuty Nikolett

A

A terhességi szűrésekről

várandósság alatt bizonyos vizsgálatok kötelezőek, mások ajánlottak. Viszont még mindig sokan kétségbe vonják ezek szükségességét.
Idén a Médiaunió is fel kívánja hívni a figyelmet a
szűrővizsgálatok fontosságára. Mi pedig dr. Katona
Renáta szülész-nőgyógyászt kérdeztük arról, hogy
mire érdemes, és mire feltétlenül szükséges odafigyelni a terhesség előtt és alatt.
Gyakran hallani, hogy ideális
esetben már a terhesség tervezésekor érdemes kivizsgáltatni magunkat, illetve elkezdeni
szedni a terhességi vitaminokat. Milyen vizsgálatokon tanácsos részt venni, és mikor kell elkezdeni a vitaminok szedését?

Rutinvizsgálatok elvégzését javasoljuk, ez az évente egyébként
is elvégzendő tapintásos vizsgálatot, citológiai mintavételt, hüvelyi ultrahangot és tapintásos
emlővizsgálatot jelent. Ha a leendő anya kórelőzményében
több vetélés, esetleg egyéb kóros
terhesség szerepel, vagy a családban előfordult már veleszületett
rendellenesség, akkor kiegészítő
vizsgálatok is szükségesek. A vitaminokat pedig már a pozitív
családtervezés kezdetétől fogva
érdemes szedni. A folsav bevitele a legfontosabb, ezt mindegyik várandósoknak szánt
vitamintabletta tartalmazza.
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Okozhat-e bármilyen
rendellenességet a magzat
fejlődésében, ha akár már a
fogamzásgátló elhagyását
követően 2-3 héttel megfogan?

A legtöbb fogamzásgátló tabletta esetében nem, de azt javasoljuk, hogy a párok három
hónap elteltével kezdjenek
el próbálkozni, hogy a méhnyálkahártyának legyen ideje
megvastagodni, és alkalmas
legyen a beágyazódásra. Az
ovuláció szinte az első hónapban visszatér, de a nyálkahártya normál működésének
visszaállásához ennél több
időre van szükség.
Milyen vizsgálatokon kötelező
részt venni a terhesség ideje
alatt?

A terhességet megállapító
vizsgálat az elmaradt menzeszt követően bármikor

elvégezhető, az optimális időpont a 6. hét. Ezt követően
négy alkalommal kell részt
venni ultrahang-vizsgálaton,
majd több alkalommal vérvételen. A teljes laborvizsgálat
a fertőző betegségek, illetve a terhességi cukorbetegség kizárása miatt szükséges.
A 36. héttől hetente javasolt
a CTG-vizsgálat, ez a magzat
szívhangjának és a fájástevékenységnek a folyamatos megfigyelését jelenti.
Miért fontos 35 év felett
genetikai vizsgálatot is
végeztetni?

Mert az életkor előrehaladtával megemelkedik a
kromoszóma-rendellenességek előfordulásának esélye.
Amennyiben nincsenek egyéb
gyanújelek, amelyek indokolnák, ezt a vizsgálatot a 37. életévtől ajánljuk.

A terhességi
szűrővizsgálatokkal
kiszűrhetőek olyan
rendellenességek, amelyek
már az anyaméhben
korrigálhatóak? Ha nem,
miért fontos mégis részt venni
ezeken?

Számos kromoszomális és
morfológiai rendellenesség kiszűrhető, de többnyire valóban
csak a betegség tényét tudjuk
megállapítani. A méhen belüli magzaton elvégezhető műtétek lehetősége egyelőre nagyon
limitált és kockázatos. Ennek
ellenére elmondhatjuk, hogy
egyrészt fontos, hogy a jövendő
szülők előre tájékoztatást kapjanak a lehetséges kockázatokról,
a probléma esetleges kimeneteléről, következményeiről és a
rendellenesség későbbi műtéti

lehetőségeiről stb. Másrészt a
vizsgálatoknak köszönhetően a szülés körülményeit úgy
tudjuk alakítani, hogy a baba a lehető legoptimálisabb
körülmények közé szülessen.
Például szívfejlődési rendellenesség esetén késedelem nélkül
a gyermekkardiológiai központba tudjuk szállítani, ahol
azonnal szakértő kezekbe kerül, s a gyógyulási esélyei így a
legmagasabbak.
Milyen egyéb szűrésekre van
lehetőség, amelyek ugyan nem
kötelezőek, de ajánlott őket
elvégeztetni?

Véleményem szerint havonta egyszer ajánlatos részt venni terhesgondozáson, valamint
szakorvosi vizsgálaton. Így
nyomon követhető a kismama

egészsége, illetve a magzat növekedése. Ezen kívül számos
non-invazív genetikai teszt is
rendelkezésre áll.
Bizonyos vizsgálatoktól
sokan ódzkodnak, mert attól
tartanak, hogy árthatnak
a magzatnak. Önnek mi a
véleménye erről?

Az ultrahang-vizsgálatok és
egyéb terhességi rutinvizsgálatok biztosan nem ártanak a
magzatnak. Az invazív genetikai vizsgálatokat pedig csak
nagy kockázatú terhességek
során ajánljuk, ahol ezen beavatkozások haszna messze
meghaladja azok kockázatát.
Összefoglalva: valamennyi kismamának azt javaslom, hogy
feltétlenül végeztesse el a szükséges szűrővizsgálatokat.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Tompa Diána

Ha az orvos másképp nem rendeli

H

iába az orvosi vizsgálat és a felírt recept,
ha a betegek egy része ki sem váltja a
gyógyszert, vagy kiváltja, de nem veszi be.
Arról, hogy ez milyen következményekkel jár,
Vályné dr. Kaizer Zsuzsannát kérdeztük, aki
nemcsak a szegedi Angelica Gyógyszertár
gyógyszerésze, hanem praktizáló háziorvos is.

Mi az oka annak, hogy sokan ki
sem váltják a felírt gyógyszert?

Azt látom a leggyakoribb problémának, hogy az orvosok nem
figyelnek arra, hogy elfogadtassák a beteggel a terápiát. Az
időhiány miatt a háziorvosok
sokszor nem nyújtanak részletes tájékoztatást arról, hogy
miért fontos a kezelés. Az a kezelés pedig, amelynek a szükségességéről nincs meggyőzve
a beteg, nem lesz sikeres, hiszen
ilyen esetben a recept sokszor
el sem jut a patikáig. Csináltam egy tanulmányt a saját
praxisomban, amelyből kiderült, hogy a magas vérnyomásra felírt receptjeim 50%-át nem
váltották ki. Ezért az első és
legfontosabb, hogy meggyőzzük a pácienst arról, hogy a betegségét kezelni kell, és az arra
felírt gyógyszer hatékony lesz.
Például arról, hogy kell-e kezelni a magas koleszterinszintet,
28

nagyon megoszlik a betegek
véleménye. Az orvosok természetesen egyértelműen a
gyógykezelés mellett állnak.

Sokszor elhangzó indok a
betegek részéről, hogy a
mellékhatások miatt hagyják
abba a gyógyszerszedést.

Gyakori probléma az is, hogy
bár kiváltják a gyógyszert, de
előbb abbahagyják a szedését.

Számos esetben nagyon jól lehet
korrigálni, ha a beteg orvoshoz
fordul, amikor mellékhatást tapasztal egy felírt készítménytől.
De sajnos ritkán mernek szólni
a betegek, inkább elhagyják az
adott szert. Ezért is fontos, hogy
bizalmi viszony alakuljon ki orvos és beteg között. Rengetegféle készítmény van, és nem
biztos, hogy pont az első lesz
a jó. A vérnyomáscsökkentők
esetében például nem kell elviselni a mellékhatásokat.
Természetesen vannak olyan
betegségek, amelyeknél elkerülhetetlen a pirulák mellékhatása,
és a páciens kénytelen elfogadni, hogy ez még mindig kisebb
kellemetlenség, mint maga
a betegség. A legszélsőségesebb példa erre a kemoterápia,

Tapasztalataim szerint a fájdalommal nem járó betegség
esetében kevésbé kitartóan
szedik a gyógyszert, hiszen a
kór nem adja jelét mindennap
annak, hogy létezik, így nem
okoz mindennapi nehézséget.
Továbbá ha egy beteg nem érzi
a kézzelfogható különbséget a
között, amikor szedi a gyógyszert, és amikor elhagyja, hajlamos azt gondolni, hogy nincs
is rá szüksége. Ilyen például a
magas koleszterin, amikor a
beteg nem feltétlenül érzékel
változást a terápia során, viszont az orvos az eredmények
alapján látja a változást.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül

melynek rengeteg kellemetlen
mellékhatása van, a gyógyulás érdekében a betegek mégis végigcsinálják. Fontos, hogy
tudja a beteg – és itt van fontos
szerepe a gyógyszerészeknek –,
hogy mellékhatásokra számíthat. Például a makrolid antibio
tikum keserű szájízt okoz, és
emiatt sokan abbahagyják, pedig csak figyelmeztetni kellene
őket, hogy ez a terápia szempontjából jó, hiszen a gyógyszer a nyálban is kiválasztódik,
emiatt hatékonyabb.
Mire kell figyelni az étkezésre
vonatkozó utasítások
esetében?

Ha egy gyógyszert éhgyomorra
kell bevenni, akkor nem ajánlott azonnal enni a bevételt követően, érdemes minimum egy
fél órát várni, hogy az tényleg üres gyomorból tudjon felszívódni. Este pedig lehetőleg
már két órával a gyógyszer bevétele előtt se fogyasszunk ételt.
Ezzel szemben vannak olyan gyógyszerek,
amelyeket étkezés után
kell bevenni. Ilyen esetben minimum egy szelet
vajas kenyeret fogyasszunk el a tabletta bevevése előtt, hiszen a zsírra
szükség van ahhoz, hogy

a gyógyszer fel tudjon szívódni. Az evési utasítások be nem
tartásával akár 20-40%-os hatékonyságcsökkenés is bekövetkezhet, amiért aztán sokan
elhagyják a gyógyszert, hiszen
a hatás elmaradása miatt hitüket vesztik benne.
Okoz- e problémát
gyógyszerszedés esetén a
hasmenés?

A krónikus hasmenés a gyomorból felszívódó gyógyszereket
nem érinti, viszont az enteroszolvens bevonatú gyógyszereket és
a fogamzásgátlókat igen. Ilyenkor először a betegtájékoztatóhoz érdemes fordulni, hogy ez
mekkora problémát okoz az
adott készítmény esetében. Általában azoknál a tablettáknál,
amelyekből naponta háromszor egyet kell szedni, kisebb
baj, hogy hasmenéskor kiürül,
mint a napi egyszer szedetteknél.

Sokan az internethez fordulnak
tünetek megjelenése esetén.

Kisebb probléma, ha csak diagnosztizálják magukat, hiszen
jobb esetben utána a terápiával
már orvoshoz vagy gyógyszerészhez fordulnak, ami kontrollt
biztosít. Az a nagyobb gond, ha
valaki a diagnosztizálást és a
terápiát is az internetről beszerzett információk segítségével
oldja meg, főleg ha sürgősen kellene egy-egy tünetre orvosilag
reagálni, hogy annak ne legyen
komolyabb következménye. Itt
elsősorban a daganatos és a súlyosan krónikus megbetegedésekre gondolok, mert ezek
esetében kiemelten fontos, hogy
minél előbb felismerjük őket, és
szakember segítségével megkezdődjön a gyógyítás.
Mit üzenne a betegeknek?

Minden páciensnek megvan a
joga ahhoz, hogy ne szedje be
a felírt gyógyszert, de fontos,
hogy ezt a döntést úgy hozza
meg, hogy tisztában van
azzal, hogy ennek milyen
következményei lesznek
az életminőségére nézve. Ehhez elengedhetetlen, hogy őszinte legyen
az orvosával, mert az orvos így esetleg meg tudja
győzni a gyógyszerszedés szükségességéről,
vagy tud alternatív terápiát javasolni.
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Mozdulj!

Karancsi Ildikó

T

„Hiszem, hogy fog még nekem
szólni a Himnusz az olimpián!”

ornász körökben Berki Krisztián szerénységéről híres. A londoni olimpia döntőjében a rivális nagyágyúval azonos pontszámú gyakorlatot mutatott be, majd
mindkettőjük izgult az aranyéremért. Végül – legnagyobb örömünkre – a zsűri
Krisztiánnak ítélte a győzelmet. Többek között erről is beszélgettünk két edzés között az olimpiai és világbajnok tornásszal, az UTE sportolójával.
Hogy emlékszik vissza
a döntőre, mit érzett az
ellenfele gyakorlatát nézve?
Kapcsolatban áll az ezüstérmes
Louis Smithszel?

Abszolút jóban vagyunk.
Igyekszem fair play módon
versenyezni, de nekünk, tornászoknak ez könnyebb is,
hiszen nem full-contact sportágunk van. Megcsináljuk a
gyakorlatot, és várjuk az eredményt. Még drukkoltam is neki az olimpián, hogy otthoni
pályán jól szerepeljen.
A riválisának drukkolt az
olimpiai döntőben?

Berki Krisztián olimpiai bajnok,
háromszoros világbajnok és
hatszoros Európa-bajnok magyar tornász, lólengés-specialista, az Újpesti TE sportolója.
2016-ban tornaelemet neveztek el róla, a Thomas-orsó a
nemzetközi versenyeken Berki-elemként szerepel.
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Igen, illetve nemcsak neki,
mindenkinek, aki épp a szeren volt. Izgulva nézek minden
gyakorlatot. Ha Smith akkor
ront, netán leesik, és úgy nyerek, simán lehetett volna olyan
a visszhangja, hogy csak azért
győztem, mert a nagy ellenfélnek nem sikerült. Sportolóként hamar el kell fogadnunk,
hogy egyszer én, egyszer a másik a jobb. Rögtön gratuláltunk

egymásnak, jóban vagyunk azóta is, persze nagy beszélgetések nincsenek köztünk, és az
sem derült ki, ő vajon szurkolt-e
nekem…
Olimpiai bajnokként mennyire
volt nehezen feldolgozható,
hogy a következő olimpiáról
lemaradt, nem lehetett ott
Rióban?

Szerencsére a pályafutásomban
váltakozva volt sok jó, és bizony
sok rossz dolog is, megtanultam
kezelni a hullámvölgyeket. Nem
a riói, hanem a pekingi távolmaradás volt a mélypont. Fiatal versenyzőként, életem első
olimpiájára készülve nagyon
akartam. Most, címvédőként és
egyéb nemzetközi érmekkel a
zsebemben ez már könnyebben
emészthető. Hiszek a számmisztikában: egyszer az élet elvett
tőlem valamit Pekingben, Londonban pedig visszakaptam. Rió
nem sikerült, Tokióban újra jó
lehetőségem lesz. Hiszem, hogy
fog még nekem szólni a Himnusz az olimpián.

Miért pont a lólengést
választotta? Mi lett a többi
szerrel?

Utoljá ra
2006-ban
versenyeztem
hat szeren. Tulajdonképpen egy
szerencsés sérülésnek köszönhető, hogy lólengés-specialista lettem. Tizenhét évesen készültem
a junior Európa-bajnokságra, és
kiugrott a bokám. A lovon kívül
nem tudtam a többi szeren rendesen tornászni, viszont lólengésben erős gyakorlatom volt,
kijutottam a csapattal a versenyre, és ezüstéremmel zártam. Ott
kezdtünk akkor az edzőmmel,
Kovács Istvánnal specializálódni, kizárólag a lóra koncentrálni.
Sérülések? Balesetek?

Már huszonnyolc éve tornászom, de huszonöt évig nem
kellett hozzányúlni a felsőtestemhez. A jobb bokámat, ami
arra kényszerített, hogy lólengés-specialista legyek, kétszer is
műtötték, de a többit megúsztam. Szerencsés vagyok. A hatszeres versenyzők fájdalmai,
sérülései nagyon komolyak tudnak lenni. Boka, térd, könyök,
vállak, csuklók, csontok, ízületek: mind-mind rendkívüli
igénybevételnek vannak kitéve.

Alkati adottság, hogy
milyen terhelést bír
a szervezet, de a balesetek attól
még bekövetkezhetnek, és az
edzések is fájnak.
Mit mondhatunk a szülőknek
ezek után, miért vigyék
tornászni a gyereket?

Változatos, még nekem is, aki
egy szeren indulok. Többszeres
versenyzőknek még inkább. A
saját testünket ismerjük meg folyamatosan, a saját határainkat
kell legyőzni újra és újra. Súlyt
emelni sok erősítéssel lehet, de
a saját súlyunkat, a saját testünket az elvárásoknak megfelelően
mozgatni nem kis munka, gondolhatunk akár a kötélmászásra
is. Egyedivé teszi a sportágamat.
Gyakran a kislánya is elkíséri az
edzőterembe. Tornász lesz?

Lia most volt hároméves, a koránál ügyesebb, fel tudja húzni
magát a nyújtón és a korláton,
de ez még nem sok mindent
jelent. Előre tudom, milyen
megható pillanat lesz, amikor

cigánykerekezik,
kézen áll, szaltózik. Ha látom
majd, hogy a
kislányom
tehetséges,
és szereti is a
tornát, akkor
nyilván nem fogom megfosztani
ettől. Ha pedig mégsem a torna, akkor más
sportág, de nehezen tudom elképzelni, hogy ne
legyen a mindennapjai
része a mozgás. A feleségem is válogatott sportoló volt,
teakwondózott, rég abbahagyta,
de rendszeresen jár mozogni. Lia
sorsa pedig majd eldől, az anyukájával nyilván azon vagyunk,
hogy a legjobbat választhassa.
Miből él egy élsportoló ma
Magyarországon? Berki
Krisztián meg tud élni a
tornából?

Támogatók, együttműködő
partnerek és szponzorok függvénye. Persze függ a személyiségtől is, de elsősorban attól,
hogy milyen eredményeket ér
el a versenyző, mennyire eladható a sportága, és konkrétan
a személye. Akiknek sokat köszönhetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Torna
Szövetség, az UTE és Újpest
önkormányzata. Gyakran hangoztatom, hogy szerencsés vagyok: azzal foglalkozhatok,
amit szeretek, és egyelőre még
meg is tudok élni belőle. Ez óriási áldás.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Dr. Garamvölgyi László

A bűnmegelőzés új távlatai:
gondolatrendőrség?
B

izonyára sokan olvasták Philip K. Dick Különvélemény című futurisztikus novelláját, vagy
esetleg látták Steven Spielberg nagyszerű moziját, amely ebből az irodalmi műből született.
Kétségtelen, hogy a
XXI. század új típusú kriminalisztikai és kriminológiai kihívásokat jelent az emberiség
számára, mert a prognózisok szerint olyan
nagyfokú bűnözési robbanás következik majd
be, mint korábban még soha. Természetes tehát, hogy a hatóságok, a bűnüldöző szervek
mindenütt a világon keresik a megelőzés leghatékonyabb módszereit, amelyeknek értelemszerűen a digitális technikára kell épülniük.
Azt is mondhatnánk, hogy a Különvélemény
egyszerűbb változatával állunk szemben, nevezetesen egy bizonyos algoritmus alapján számítógép jelzi előre a rendőröknek, hogy hol fog
bűncselekmény történni, így a járőrök még annak bekövetkezése előtt a helyszínre érhetnek,
s akár rajta is kaphatják, mondjuk, a betörőt.
A CRUSH programot (a bűnözés csökkentése a történelmi statisztikák felhasználásával)
Amerikában a Tennessee szövetségi állambeli
Memphis városában kezdték először alkalmazni, amelynek eredményeképpen 30-40 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. Az
Egyesült Államokban már évekkel ezelőtt létrehoztak ún. digitális rendőrségi centrumokat,
ma már tizenkilenc ilyen centrum működik.
Az ötlet egy roppant egyszerű felismerésen
alapul: amennyiben a bűnözők egyre jobban
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kihasználják a fejlett ipari technológiákat, számítástechnikai rendszereket, akkor velük szemben ugyanilyen színvonalú eszközöket kell a
felderítés hadrendjébe állítani, mert a felderítés csak így lehet eredményes. Első lépésként
összekapcsolták az adott közterületen lévő valamennyi optikai rendszert (térfigyelő és ipari
kamerákat, plázák képrögzítőit stb.) és a különféle nyilvántartások adatbázisait, valamint
a kifejlesztett bűnmegelőzési elemzőszoftvereket. Érdemes leszögezni, hogy a felderítés
hatékonyságának, eredményességének önmagában is van prevenciós hatása. A lényeg persze a bűncselekmények megelőzése, amelynek
alapja – legalábbis az amerikai modell szerint –
a többéves vagy évtizedes kriminalisztikai és
statisztikai törvényszerűség. Mindazonáltal
nem pusztán számokról van szó, hanem elemezték a különféle bűncselekmény-kategóriákat
és az elkövetőket is, mégpedig konkrét területre,
városrészekre vonatkozóan, és az ezek alapján
létrehozott digitális térképet megjelenítették a
járőrautók fedélzeti számítógépein is. A tapasztalatok azt jelzik, hogy ugyan nagyságrendekkel nem növekedett a tettenérések száma, de a
különböző helyszíneken felbukkanó rendőrök
sokszor vállalhatatlan kockázatot jelentettek a
bűnözőknek, főleg ha még igazoltatták is őket.

Egyébként tipikusan a lopások, rablások, betörések, gépkocsilopások és az utcai erőszakos támadások száma csökkent, tehát minden olyan
deliktum, amely nagymértékben befolyásolja
az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.
A közvélemény dicséri a módszert – Amerikában és Európában is több helyen alkalmazzák
már –, miközben a jogvédők aggályoskodnak,
mondván, hogy a túlzott kutakodás a személyes adatokban alkotmányos alapjogokat sért.
(Közbevetem: a biztonsághoz, az élethez és a
testi épséghez való jog is alkotmányos alapjog mindenütt a világon.) Igaz, egyelőre még
nincsenek a Különvéleményben szereplő telepatikus, jövőbe látó mutánsok a rendőrség
alkalmazásában, akik megjósolják a bűncselekményeket és azok leendő elkövetőit, ami
alapján aztán bárkit letartóztathatnának. De
talán közel az idő. Valószínűleg a probléma
majd ekkor kezdődik – mint az alapműben
is –, hiszen olyanok is a rendőrség látókörébe
kerülhetnek, akik valójában sohasem tettek
semmi törvényelleneset, és nem is terveztek
ilyesmit. Pontosan ez a gondolatrendőrség veszélye, hiszen a hipotézis az, hogy aki olyan
helyen jelenik meg, ahová gyakran betörnek,
és ennél a személynél történetesen álkulcsokat találnak a rendőrök, ráadásul még priusza
is van, akkor arra kell gyanakodni, hogy bűncselekményt akart elkövetni. Következésképpen a bűncselekményt a hatóságnak az illető
letartóztatásával meg kell előznie. Ez színtiszta
prevenciós elmélkedés lenne, főleg akkor, ha a
vagyon elleni bűncselekményekre való előkészületeket a törvény büntetné. Ilyenről a vén

kontinensen nem tudok, de Amerikában ismeretes ehhez hasonló jogalkotói szándék; kérdés,
hogy a józanabb és mértéktartóbb jogtudósok
mikor adják be a derekukat. Jogalkotás ide,
hatósági prevenció oda, a magam részéről az
embert sem felejteném ki, ugyanis mi magunk
tehetünk a legtöbbet közvetlen környezetünk
biztonságáért, a bűncselekmények megelőzéséért. Borzasztó egyszerű – stílszerűen – a recept;
meg kell tanulnunk globálisan gondolkodni
és lokálisan cselekedni. Mert ez a prevenció
alfája és ómegája.
HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!
Ha Ön 2017. március 1. és 31. között
a túloldalon található Szimpatika kvízünket
kitölti és postai úton vagy a szimpatika.hu/jatek
oldal segítségével a válaszokat beküldi nekünk,
sorsoláson vesz részt.
Játékunkkal megnyerheti az alábbi
nyeremények egyikét:
• Fődíj: családi nyaralás** Rodoszra
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. jóvoltából
• 4 db kétfős wellnesshétvége a móri
Hétkúti Wellness Hotel és Lovasparkban
• 2 db Lendület Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
**A fődíj két felnőtt és két 14 év alatti gyermek
nyaralását tartalmazza.
Márciusi játékunk sorsolásán azon játékosaink vesznek részt, akik legalább négy
Szimpatika kvízkérdésre jól válaszolnak, és a *-gal megjelölt mezőket nyomtatott
nagybetűvel, olvashatóan kitöltik, és a kivágott szelvényt 2017. március 31-ig postai
úton visszaküldik szerkesztőségünkbe (Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest,
Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.
A nyilvános sorsolás időpontja:
2017. április 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
Február havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: c) 2.: a) 3.: b) 4.: a) 5.: c)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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1

Ki
 alakította Chaplint Veréb Tamás
partnereként?
a) Csákányi Eszter
b) Csuja Imre
c) Bakai László

2

Mit
 szürcsöl az animált halálmadár?
a) agyvelőkoktélt
b) tokaji aszút
c) gyerekpezsgőt

3

4

5

Mit
 bontott le Romboló?
a) a kutyaólat
b) a vasúti fülkét
c) a fürdőszobát
Hogyan
lett Berki Krisztián lólengés
specialista?
a) látott egy érdekes filmet
b) kiugrott a bokája
c) tanulmányozta a nagy elődöket
Hol
 alkalmazták először a CRUSH-t?
a) New Yorkban
b) Memphisben
c) Texasban

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

Név*: ............................................................................
.......................................................................................
Cím*: ...........................................................................
.......................................................................................
Telefon*: .....................................................................
E-mail: .........................................................................
.......................................................................................
Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
.......................................................................................
.......................................................................................

A januári kvízjátékunk nyertesei:
• Bertalan Imréné, Oroszlány
Oroszlánkő Gyógyszertár, Oroszlány
• Borda Jánosné, Balatonlelle
Arany Kígyó Gyógyszertár, Balatonboglár
•K
 iliánné Zemlényi Nóra, Szerencs
Szinvapark Gyógyszertár, Miskolc
• Mészáros Zoltán, Kesztölc
PatikaPlus Gyógyszertár Esztergom
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

• Balogh Lászlóné, Szeged
Csongor Patika, Szeged
• Bara András-József, Szombathely
Szent Rita Gyógyszertár, Szombathely
Nyereményük: egy-egy Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

teseket
Gratulálunk, a nyer
k!
telefonon értesítjü

y
kosaink figyelmét, hog
Felhívjuk kedves játé
nlétében,
jele
yző
jeg
köz
ása
a nyertesek sorsol
alapján csökkenő
a nyeremények értéke ténik!
tör
n
dbe
sorren
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KERESSEN MINKET
AZ INTERNETEN IS!

WWW. www.facebook.com/Szimpatika
.HU

www.instagram.com/szimpatika_hu

Hasznos funkciók honlapunk mobilverzióján*:
az Önhöz legközelebb található
Szimpatikák listája és térképes
nézete
útvonaltervezés
nyitvatartási információk
Szimpatika kvíz kitöltése

honlap

facebook oldal

instagram oldal

* Támogatott böngészők: Chrome, Safari, Android Browser,
Internet Explorer, Firefox, BlackBerry

